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Milý naši čitatelia, 

 

v tomto čísle sme si pre vás pripravili (ako už titulná fotka 

napovedá) článok z prostredia cukrárne. Tiež sa dočítate 

o tom ako naša klientka začala navštevovať prvákov na 

jednej základnej škole a ako im číta rozprávky. Niektorí 

z nás si v marci zašportovali a na piatej strane zistíte aj 

akému športu sa venovali. V neposlednej rade nám 

prispela do časopisu naša klientka Barborka, ktorá nám 

prispieva už dlhšiu dobu pravidelne svojimi autorskými 

rukopismi. 

 

Príjemne strávený čas čítaním nášho časopisu Vám praje 

Petra Kobolková, Mgr. 

Za celý tím autorov a prispievateľov do časopisu. 
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Zažili sme... 

ŽABKY 

Pani riaditeľka ma oslovila, či by som nechcela čítať 

prvákom rozprávky. Súhlasila som, no 2 dni som mala trému, 

lebo som nemala žiadne skúsenosti s detičkami. Keď sme 

prišli, hneď s nami nadviazali kontakt a chceli čítať 

rozprávku. Ľahli si na deku a ja som sedela pred nimi 

v kresle. Po chvíľke prišla jedna a kľakla si ku mne, potom 

druhá, tretia, počúvali, všímali si obrázky v knihe. Dotýkali sa 

krížika a náramku, ktoré nosím. Také malé žabky. Boli tam aj 

chlapci. Nakoniec ma obkľúčili skoro všetci. Celá tréma  zo 

mňa opadla. Cítila som ako ich srdiečka roztápajú moje 

ľadové srdce. Pôsobili na moju chorú dušu. Boli úprimné, 

prítulné, moje lienky sedembodkové. Potom sa ujala slova 

pani riaditeľka. Zoznámili sme sa všetci podľa mena. 

Deťúrence si udržali pozornosť asi 40 minút. Pani riaditeľka 

sa pýtala na obsah rozprávky, zapamätali si všetko. Dohodli 

sme sa na budúci pondelok. Pôjde so mnou aj Magduška. 

Už sa na ne veľmi teším.  

(Rukopis Gabriela H., prepísala Margita S., PK) 
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Zúčastnili sme sa... 

JARNÉHO 

UPRATOVANIA 

Vo štvrtok doobeda sme išli robiť jarné upratovanie pri 

komunitnom centre na dvore. Robili sme poctivo 2 a pol 

hodiny a vrátili sme sa trochu neskôr. Bola s nami Karolínka. 

Boli tam Patrik, ja a Roman. Veľmi dobre sa nám 

upratovalo. Ja doma rada upratujem. Zbierali sme 

odpadky. Ja som vytrhávala trávu a burinu. Potom som 

trávu aj  hrabala. Povedali nám, keď sme došli, že sme veľmi 

poctiví a aj nás veľmi chválili. 

 (Rukopis Diana S., prepísala Margita S., PK) 

 



Furmančan 2/2018, časopis Domova sociálnych služieb Rozsutec v Bratislave 

6 z 12 

 

Boli sme... 

NA ZIMNOM ŠTADIÓNE 

V jednu marcovú nedeľu sme sa rozhodli zájsť na zimný 

štadión. Naposledy sme boli minulý rok. V zostave Roman, 

Béďo a terapeutky Petra s Veronikou sme po obede 

vyštartovali zo zariadenia. Ešte pred samotným vstupom 

na ľad sme si nechali nabrúsiť naše korčule. Na klzisku sme 

sa korčuľovali vyše hodiny. Vynikajúco sme si spoločne 

zašportovali. 

(PK)  
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Boli sme... 

KÚSOK NA ZÁKUSOK 

V piatok 23. marca 2018 bolo krásne slnečné počasie. 

Preto sa  terapeutka Veronika  spolu s našou klientkou 

Vierkou Račkovou rozhodli, že si v toto krásne popoludnie 

doprajú sladký koláčik a kávičku priamo z cukrárne.  

Neváhali zavolali si taxík a navštívili cukráreň v Dúbravke. 

V cukrárni si pochutnali na chutných koláčikoch, ktoré mali 

výraznú vôňu a chuť. Naspäť sa vrátili spokojné z pekne 

stráveného dámskeho popoludnia. 

(VG) 
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Z našej dielničky... 

LODIČKY A LODE 

Naša klientka Katka, ktorú sme už párkrát spomenuli 

v našom časopise si tentokrát vymyslela pre terapeutku 

Petru nový tvorivý oriešok. Rozhodla sa, že by chcela ušiť 

loď. Nuž a či sa jej to podarilo, môžete posúdiť na 

nasledujúcej fotografií. A pokiaľ by ste si chceli túto loďku 

tiež ušiť návod sme si stiahli na stránke Sew and the City. 

(PK) 

 

 

http://sewandthecity.blogspot.sk/2011/08/ship-ahoi.html
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Barborkine literárne okienko... 

ČO PRE MŇA 

ZNAMENAJÚ KVETY 

Kvety pre mňa znamenajú veľmi 

veľa. To jest farby, tvary, vône, 

svetlo, tiene, krásu, ale aj 

bodľače, tŕne atď. Ja osobne 

obľubujem ruže, gladioly, 

orchideje a poľné kvetiny. Už 

menej obľubujem konvalinky, 

pretože sú jedovaté. Záverom 

treba dodať, že každý kvet je 

užitočný a krásny. 

(Prepis rukopisu od Barbory T.) 
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V ĎALŠOM ČÍSLE SA 

MÔŽETE TEŠIŤ NA TIETO 

ČLÁNKY... 

• Aprílové tanečky 

• Sokoliari 

• Dostihy 

• Maľované zrkadlá 

• Barborkine literárne okienko 
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Na tvorbe sa podieľali 

• Petra Kobolková, Mgr. – tvorba textov, celková úprava 

• Veronika Gábriková, Mgr. – tvorba textov 

• Barbora T., Diana S., Gabriela H. – prispeli vlastným 

rukopisom 

• Margita S. – prepis textov do počítača 

• a fotografi z rad zamestnancov a klientov nášho 

zariadenia. 
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